
Dagfietstocht 26 september. 

Woensdag morgen 10 uur ; 17 dames van VVN staan met hun fiets gereed bij 't Span.  Eigenlijk hadden 

we er een deelneemster meer gehad, maar van haar was de fiets gejat.  Het was behoorlijk fris, maar 

dat kon ons niet deren om er een mooie fietsdag van te maken.  

We fietsten richting Beek en Donk over landelijke weggetjes. Na ongeveer 10 km begonnen we toch 

wel zin in koffie te krijgen en dat kwam goed uit want daar stond zomaar langs de weg Cor en Toon 

met koffie en een koek. Jammer dat het koud was maar des te lekkerder was de koffie. Kleedje op de 

tafel , stoelen erbij  dus iedereen kon zitten. Jeanet van de Elzen had aan de achterkant last van een 

slappe, maar de mannen wisten daar wel raad mee, er werd flink gepompt  en zo was het euvel snel 

opgelost.  

We  volgden de route via knooppunten door ons mooie Brabantse land. Omdat we met een oneven 

aantal waren gingen we elk kwartier wisselen, zodat iedereen een stukje alleen  moest fietsen. En zo 

kwamen we om 12 uur aan bij de theetuin  DE WILDE FRAMBOOS in Bakel, waar de tafel al gedekt 

stond in de tuin.  Dat zag er heel leuk en gezellig  uit, met aparte kopjes en een fraai tafelkleed van het 

merk  GORDIJNIA. We genoten van  het lekkers wat er op de lunchplank lag. En het heerlijke watertje. 

Het zonnetje was ook weer gaan schijnen, dus de jassen konden uit.  

Er was nog een vragenlijst die je in kon vullen over eten en drinken, Ans v.d. Linden, Rien v.d. Palen, 

Cindy Pauwe  en Ria v.d. Walle  hadden de meeste vragen goed: 17 van de 22. Hun prijs: volgend jaar 

de fietstocht verzorgen. 

Om half drie stapten we weer op de fiets om over mooie wegen verder te gaan. Onderweg kregen we 

nog een stop voor een drankje. Om 5 uur kwamen we in Boekel aan bij eterij STOER, waar we nog even 

op het terras genoten van het zonnetje. Binnen hebben we ons het drie gangen diner goed laten 

smaken, trouwens de wijn ging er ook goed in. Rond 7 uur stapten we weer op de fiets, nu met de jas 

aan om richting Keldonk te gaan. En zo waren we nog net voor het donker thuis. 

Het was een mooie dag, in het begin wel wat koud, maar dat kon de pret niet drukken. Ik denk dat 

iedereen wel tevreden was, dus volgend jaar weer. 

Een fietser 

  

 


